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Internetowe zaosby informacji dotycz^cych bezpieczenstwa

Wskazowki na temat bezpiecznego uzywania komputera - patrz:

http://www.lenovo.com/safety.

Para obter dicas para ajuda-lo a usar o computador com seguran5a, acesse:

http://www.lenovo.com/safety.

Pour obtenir des astuces pour utiliser votre ordinateur en toute securite, consultez le site :

http://www.lenovo.com/safety.

Tipps zum sicheren Umgang mit dem Computer finden Sie unter:

http://www.lenovo.com/safety.

Per suggerimenti su un utilizzo sicuro del computer, visitare il sito all’indirizzo:

http://www.lenovo.com/safety.

Para obtener consejos sobre como utilizar el sistema de forma segura, vaya a:

http://www.lenovo.com/safety.

Informacie o bezpecnom pouzivani pocitaca najdete na webovej stranke:

http://www.lenovo.com/safety

Bilgisayarmizi guvenle kullanmamza iligkin ipuglari igin lutfen agagidaki adrese bakin:

http://www.lenovo.com/safety

Rady, jak bezpecne pouzivat pocitac, najdete na webove adrese:

http://www.lenovo.com/safety

7?-tz*UT<
http://www.lenovo.com/safety

http://www.lenovo .com/safety

http://www. lenovo.com/safety
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Rozdziai 1. Informacje o replikatorze ThinkPad USB Port
Replicator with Digital Video

Niniejszy rozdziai zawiera opis i wymagania systemowe produktu ThinkPad 8 USB Port Replicator with Digital Video

(zwanego dalej "replikatorem portow").

Opis produktu

ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video to przenosny modul rozszerzeri, iimozlivviajacy latwe podtaczanie do

notebooka wielu urzadzeh, takich jak monitor czy drukarka z portem USB. Mozesz dzicki niemu zorganizowac sobie

miejsce pracy, podlaczajac notebooka do replikatora portow za pomoca dostarczonego kabla USB, podlaczajac wiele

urzadzeh do replikatora portow i konligurnjac replikator portow na notebooku. Teraz mozesz uzywac wielu urzadzeh

za kazdym razem, gdy podlaczasz notebook do replikatora portow.

Pakiet opcji zawiera nastcpujacc elementy:

• replikator ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video;

• zasilacz;

• kable USB;

• adaper DVI-1 do VGA;

• dysk CD Software and User Guide (Oprogramowanie i Podrccznik uzytkownika);

• Podrecznik instalowania replikatora ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video.

W przypadku uszkodzenia lub braku ktoregokolwiek z elementow skontaktuj sic z mi ejseem zakupu. Zachowaj dowod

zakupu i opakowanie. Moga bye konieczne do uzyskania serwisu gwarancyjnego.

Rozmieszczenie elementow steruj^cych

Ponizszy rysunek przedstawia rozmieszczenie elementow stemjacycli replikatora portow.

Q Kontrolka zasilania i pol^czenia Kiedy kontrolka zasilania i pol^czenia swieci na:

• Pomaranczowo: replikator portow jest podl^czony do zasilacza.

• Zielono: replikator portow jest podl^czony do notebooka.
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Q Kontrolka ekranu - tryb

rozszerzajqcy

Q Kontrolka ekranu - tryb lustrzany

Q Przelacznik trybu wyswietlania

H Zl^cze mikrofonu

Q Zl^cze sluchawek

Q Zlacze USB

Zkjcza USB (4)

|j] Zlaeza Ethernet

10 Zlacze wyjscia wideo DVI-I

Q] Zlacze gniazda USB B

m Zlacze wejscia zasilania

Wskazuje, ze wlqczony jest tryb rozszerzaj^cy. Wi^cej informacji o uzywaniu trybu

rozszerzaj^cego - patrz “Tryb rozszerzaj^cy” na stronie 7.

Wskazuje, ze wlqczony jest tryb lustrzany. Wiqcej informacji o uzywaniu trybu

lustrzanego - patrz “Tryb lustrzany” na stronie 8.

Umozliwia przelqczanie mi^dzy trybem rozszerzaj^cym a lustrzanym.

Siuzy do podl^czania mikrofonu.

Siuzy do podl^czania glosnikow lub sluchawek.

Siuzy do podl^czenia urz^dzenia USB (zgodnego ze standardem USB 1.0, USB 1.1 lub

USB 2.0).

Siuzy do podl^czenia urz^dzen USB (zgodnych ze standardem USB 1.0, USB 1.1 lub

USB 2.0).

Siuzy do podlqczania kabla sieci LAN. Zapewnia szybkosc polqezenia 10 Mb/s / 100

Mb/s.

Siuzy do podlqczania zewnQtrznego monitora kablem DVI. Mozna tez podlqczyc adapter

DVI-I do VGA do wyjscia wideo DVI-I, a nastQpnie podlqczyc zewn^trzny monitor

kablem VGA do adaptera DVI-I do VGA.

Siuzy do podl^czania notebooka.

Siuzy do podl^czenia zasilacza.

Wymagania systemowe

Aby mozna bylo korzystac z replikatora portow, komputer musi spelniac nastcpujacc wymagania systemowe:

• System operacyjny Microsoft
8 Windows 8

XP, Microsoft Windows Vista
8
lub Microsoft Windows 7.

• Minimum 512 MB pamicci dla systemu operacyjnego Windows XP.

• Minimum 1 GB pamicci dla systemow operacyjnych Windows Vista i Windows 7.

• Mikroprocesor Intel
8

Pentium
8

4 lub nowszy.

• Nappd CD lub DVD.

• Minimum 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

• Dostppne zlacze USB 2.0.
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Rozdziai 2. Instalowanie replikatora ThinkPad USB Port
Replicator with Digital Video

Niniejszy rozdziai zawiera informacje o sposobie podtaczania replikatora portow do notebooka oraz instalowania i

deinstalowania sterownika urzadzenia.

Podfgczanie replikatora portow do notebooka

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje podlaczania replikatora portow do notebooka z uzyciem dostarczonego zasilacza i

kabla USB.

Aby podlaczyc replikator portow do notebooka:

1 . Podkicz zasilacz do replikatora portow.

2. Podl^cz zasilacz do sciennego gniazda zasilajaccgo. Kontrolka zasilania i polaczenia zaswieci sic na

pomaranczowo.

Uwaga: Upewnij siQ, ze replikator portow jest poprawnie podlaczony do zasilacza. Jesli replikator portow nie jest

podlaczony do zasilania, nie mozna go uzywac.

3. Podkicz wtyczkc USB B kabla USB do gniazda USB B replikatora portow.

4. Podkicz wtyczkc USB A kabla USB do dostcpnego zlacza USB notebooka. Kontrolka zasilania i polaczenia zmieni

kolor na zielony.

Uwaga: Replikator portow nie zasila podtaczoncgo do niego notebooka.

Instalowanie sterownika urzadzenia w systemach operacyjnych

Windows

Po podkiczeniLi replikatora portow do notebooka mozesz zainstalowac sterownik urzadzenia z dysku CD Software and

User Guide (Oprogramowanie i Podrccznik uzytkownika).
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Aby zainstalowac sterownik urzadzcnia w systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista lub Windows 7:

1 . Zapisz wszystkie otwarte dokumenty i zamknij wszystkie aplikacje.

2. Wloz dysk CD Software and User Guide i wykonaj jcdna z ponizszych czynnosci:

• Jesli dysk CD uruchomi sic automatycznie, przejdz do kroku 3.

• Jesli otworzy sic okno automatycznego odtwarzania, kliknij Run start.bat. Nastcpnic przejdz do kroku 3.

• Jesli dysk nie uruchomi sic automatycznie, przejdz do folderu Moj komputer lub Komputer i dwukrotnie

kliknij znajdujacy sic na dysku plik Start.bat.

3. Po wyswietleniu ostrzezenia programu Internet Explorer
8

, kliknij przycisk Tak, aby umozliwic wyswietlanie

aktywnej tresci z dysku CD.

4. Wybierz jQzyk.

5. Kliknij opcjc Software (Oprogramowanie) po lewej stronie okna.

6. Wykonuj instrukcje wyswietlane na ekranie.

7. Po wyswietleniu komunikatu o zakoiiczeniu instalowania zrestartuj komputer. System automatycznie zidentyfikuje

i skonfiguruje replikator portow. Po zakoiiczeniu konfiguracji funkcja wyjscia wideo replikator portow zostanie

automatycznie wlaczona.

Odinstalowanie sterownika urzgdzenia z systemow operacyjnych

Windows

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje odinstalowywania sterownika urzadzenia z systemu operacyjnego Windows XP,

Windows Vista lub Windows 7.

Aby odinstalowac sterownik urzadzenia:

1 . Zamknij wszystkie aplikacje korzystajacc z replikatora portow.

2. Z menu Start wybierz kolejno opcje Programy lub Wszystkie Programy — ThinkPad USB Port Replicator

with Digital Video — Uninstall ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video (Odinstaluj ThinkPad USB
Port Replicator with Digital Video).

3. Kliknij przycisk Next (Dalej) i postcpuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera, aby

odinstalowac sterownik urzadzenia.

4. W razie potrzeby zrestartuj komputer.
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Rozdziat 3. Uzywanie replikatora ThinkPad USB Port
Replicator with Digital Video

Niniejszy rozdziat zawiera informacje o uzywaniu zlaczy audio, zlaczy USB, zlacza wyjscia wideo DVI-I, adaptera

DVI-I do VGA oraz zlacza Ethernet replikatora portow.

Kiedy notebook jest wlaczony, mozesz podlaczac urzadzenia do odpowiednich zlacz replikatora portow. Zazwyczaj

rozpoznanie nowego urzadzenia przez komputer zajmuje kilka sekund.

Uzywanie zt^czy audio

Replikator portow wyposazony jest w dwa zlacza audio - zlacze mikrofonu (czerwone) i zlacze sluchawek (zielone).

Aby uzywac zlaczy audio replikatora portow:

1 . Podlacz mikrofon do zlacza mikrofonu replikatora portow.

2. Podlacz shichawki lub glosniki do zlacza sluchawek replikatora portow.

Uwaga: Zlacza audio replikatora portow sa automatycznie wlaczane po pomyslnym podlaczcniu replikatora i

zainstalowaniu sterownika urzadzenia. Jesli jednak nie slyszysz dzwicku ze sluchawek lub glosnikow

podtaczonych do zlaczy audio replikatora portow, mozesz rccznie wtaczyc zlacza audio replikatora. Patrz

“Rccznc wlaczanie zlaczy audio” na stronie 9.

Uzywanie zt^czy USB 2.0

Korzystajac z kabla USB, podlacz urzadzenie USB do dowolnego z picciu zlaczy USB replikatora portow.

Kiedy urzadzenie zostanie poprawnie podlaczone do zlacza USB replikatora portow, w obszarze powiadomieri na

pasku zadari na ekranie komputera zostanie wyswietlone okno z informacje, ze urzadzenie USB zostalo podlaczone do

systemu.

Uzywanie zt^cza wyjscia wideo DVI-I

Podlacz kabel DVI zcwnctrznego monitora do zlacza wyjscia wideo DVI-I replikatora portow.

Nie musisz odlaczac replikatora portow od notebooka za kazdym razem, gdy podlaczasz monitor DVI do zlacza

wyjscia wideo DVI-I replikatora portow.
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Uzywanie adaptera DVI-I do VGA
Replikator portow zawiera adapter DVI-I do VGA, obslugujacy potaczenie z zewnctrznym monitorem ze zlaczcm

VGA.

Aby uzywac adaptera DVI-I do VGA:

1 . Podkicz adapter DVI-I do VGA do zlacza wyjscia wideo DVI-I replikatora portow.

2. Dokrcc dwa wkrety adaptera DVI-I do VGA.

3. Podtacz ztaczc VGA zewnetrznego monitora do adaptera DVI-I do VGA.

Mozesz dopasowac ustawienia wideo, aby skonfigurowac sposob korzystania z replikatora portow. Patrz “Praca z

programem nai'zcdziowym ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video” na stronie 8.

Uwaga: Dla zapewnienia najlepszych wynikow od czasu do czasu korygnj ustawienia monitora zewnetrznego, aby

dopasowac je do ustawien wyjscia wideo replikatora portow. Wieccj informaeji o procedurze korekcji

ustawien znajdziesz w dokumentaeji monitora zewncgrxnego.

Uzywanie zt^cza Ethernet

l^odlacz standardowy kabel Ethernet 10 Mb/s / 100 Mb/s do zlacza Ethernet replikatora portow. Poczekaj, az system

operacyjny Windows skonezy konfigurowac urzadzenie.

Dwie kontrolki replikatora portow pokaznja status polaczenia ethernetowego:

Kontrolka Kolor Opis

Zasilanie Zielony Wlaczona - 100 Mb/s. Wylaczona - 10 Mb/s lub rozlaczone.

L^cze Zielony Dziala siec LAN. Mruga podezas przesylania danych mi^dzy siecia LAN i hostem.
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Rozdziai 4. Praca z replikatorem ThinkPad USB Port Replicator
with Digital Video

Niniejszy rozdziai zawiera informacje o funkcji wyjscia wideo replikatora portow oraz instrukcje pracy z programem

narzcdziowym ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video, nmozlivviajacym skonfigurowanie replikatora

portow na wlasne potrzeby.

Tryby wyjscia wideo

Replikator portow moze pracowac w dwoch trybach wyjscia wideo:

• Tryb rozszcrzajacy

• Tryb lustrzany

Domyslnie replikator portow wyswietla wideo w trybie rozszerzajacym.

Tryb rozszerzaj^cy

Tryb rozszcrzajacy dzieli ekran na wiele monitorow. Podczas uzywania trybu rozszcrzajaccgo dostcpnc sa dwie opcje:

• Ekran systemowy jako glowny: W tym trybie monitor notebooka bcdzie glownym ekranem, zas monitor

zewnetrzny - ekranem dodatkowym.

• Drugi ekran jako glowny: W tym trybie monitor zewnetrzny bedzie glownym ekranem, zas monitor notebooka -

ekranem dodatkowym.

W trybie rozszerzajacym mozesz przcciagac i upuszczac okna z jednego ekranu na drugi. Pozwala to na zwickszenie

produktywnosci. Mozesz na przyklad:

• Czytac e-maile na jednym ekranie i otwierac zalaczniki na drugim.

• Rozszerzyc arkusz kalkulacyjny na oba ekrany.

• Pracuj^c nad gratika, zwickszyc obszar roboczy, imiieszczajac wszystkie palety i paski narzQdzi na drugim ekranie.

• Na jednym ekranie zostawic pulpit, a na drugim ogladac film DVD.
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Tryb lustrzany

Tryb lustrzany klonuje zawartosc ekranu notebooka na monitor zewnctrzny.

Replikator portow automatycznie wybiera ustawienia (rozdzielczosc ekranu, jakosc kolorow i czcstotliwosc

odswiezania) zcwnetrzncgo monitora, ktore zapewnia najlepsza rozdzielczosc dla ustawieri notebooka.

Przel^czanie trybow wyjscia wideo przetgcznikiem trybow ekranu

Aby przelaczac sic micdzy trybem rozszcrzajqcym a lustrzanym, nacisnij przelacznik trybu ekranu na przednim panelu

replikatora portow.

Zielona kontrolka ekranu wskazuje wtaczony tryb. Przelqczenie micdzy trybem rozszerzajacym a lustrzanym zajmuje

kilka sekund. Podczas przetaczania kontrolld ekranu bcda sic na przemian wlaczac i wylaczac, az replikator portow

skoriczy konfigurowac wybrany tryb. Mozesz poczekac az nowe ustawienia zaczna dzialac i zadecydowac, czy chcesz

zmodyfikowac ustawiania wideo replikatora portow, czy nie.

Praca z programem narz^dziowym ThinkPad USB Port Replicator with

Digital Video

Program narzcdziowy umozliwia przelaczanie sic micdzy trybem rozszerzajacym a lustrzanym, ustawianie

rozdzielczosci monitora zcwnetrzncgo w trybie rozszerzajacym, wlaezanie i wytaezanie zlaczy audio replikatora

portow, zmianc ustawien ekranu oraz wytaezanie wyjscia wideo replikatora portow.

Uwaga: Ustawienia skonfigurowane dla replikatora portow zostana odtworzone przy kazdym podlaczeniu notebooka

do replikatora. Opcja ta przydaje sic, kiedy notebooka uzywa sic z wieloma replikatorami portow. I tak na

przyklad jesli korzystasz z notebooka zarowno w domu, jak i w pracy, mozesz wyposazyc oba miejsca pracy

w replikatory portow. Wowczas podlaczasz tylko notebooka do replikatora portow w dowolnym miejscu i

mozesz juz pracowac.

Przelaczanie trybow wyjscia wideo
Aby przelaczac tryby wyjscia wideo, w zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego, wykonaj jedna z ponizszyeh

czynnosci:

W systemie operacyjnym Windows XP lub Windows Vista:

1 . Kliknij ikonQ ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomien paska zadari.

Otworzy si$ menu podreezne.

2. Wybierz tryb Extend (rozszcrzajacy) lub Mirror (lustrzany).

Uwaga: Jesli bcdzicsz korzystac z trybu rozszcrzajaccgo, ustal, ktory monitor bedzie glownym, a ktory

dodatkowym. Nastcpnie wybierz opeje "System - Primary" (Ekran systemowy jako glowny) lub

"Second Display - Primary" (Drugi ekran jako glowny).

W systemie operacyjnym Windows 7:

1 . Kliknij ikonQ ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomien paska zadari.

2. Wybierz opeje Advanced Display Settings (Zaawansowane ustawienia ekranu).

3. Z listy rozwijanej Multiply displays (Wiele ekranow) mozesz wybrac opeje duplicate these displays (duplikuj

ekrany) dla trybu lustrzanego lub opeje extend these displays (rozszerz ekrany) dla trybu rozszerzonego.

8 ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video - Podrecznik uzytkownika



Uwaga: Mozesz tez wybrac opcjQ show desktop only on 1 (pokaz pulpit tylko na 1) lub show desktop only on 2

(pokaz pulpit tylko na 2), aby wyswietlic swoj pulpit tylko na jednym ekranie.

Ustawianie rozdzielczosci monitora zewn^trznego
W trybie lustrzanym mozesz dopasowac rozdzielczosc notebooka. Ustawienia to bcdzie sic stosowac zarowno do

notebooka, jak i do monitora zewnctrzncgo. W trybie I'ozszcrzajacym mozesz ustawic rozdzielczosc monitora

zcwnctrznego.

Aby ustawic rozdzielczosc zewnctrzncgo monitora, w zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego, wykonaj jedna

z ponizszych czynnosci:

W systemie operacyjnym Windows XP lub Windows Vista:

1 . Kliknij ikonc ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomieri paska zadari.

Otworzy sic menu podrQczne.

2. Wybierz opcjQ Resolution (Rozdzielczosc), a nastcpnie jedna z opcji rozdzielczosci monitora zewnctrzncgo. Na
przyklad "1920 x 1200" oznacza rozdzielczosc wyjscia wideo 1920 piksli na 1200 piksli.

W systemie operacyjnym Windows 7:

1 . Kliknij ikonc ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomien paska zadari.

2. Wybierz opcjQ Advanced Display Settings (Zaawansowane ustawienia ekranu).

3. W polu listy rozwijanej Resolution (Rozdzielczosc) przesuri suwak w gorQ, aby zwiQkszyc lub w dol, aby

zmniejszyc rozdzielczosc zewnQtrznego monitora.

R§czne wtgczanie zlgczy audio
Aby rQcznie wlaczyc zlacza audio replikatora portow:

1 . Kliknij ikonQ ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomieri paska zadari.

2. Wybierz opcjQ Audio. W systemie Windows XP otworzy siQ okno Wlasciwosci urzifdzcri dzwiQkowych i

urzijdzcri audio. W systemie Windows Vista i Windows 7 otworzy siQ okno DzwiQk.

3. W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego, wykonaj jedna z ponizszych czynnosci:

• W systemie operacyjnym Windows XP:

a. Kliknij kartQ Audio.

b. Wybierz urzadzenie USB wyjscia audio z listy Odtwarzanie dzwiQku i urzadzenie USB wejscia audio z

listy Nagrywanie dzwiQku.

• W systemie operacyjnym Windows Vista lub Windows 7:

Kliknij kartQ Odtwarzanie, aby wybrac urzadzenie USB wyjscia audio i kartQ Nagrywanie dzwiQku, aby

wybrac urzadzenie USB wejscia audio.

Zmiana ustawien ekranu
Aby zmienic ustawienia ekranu:

1 . Kliknij ikonQ ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomieri paska zadari.

Otworzy siQ menu podrQczne.

2. Wybierz opcjQ Advanced Display Settings (Zaawansowane ustawienia ekranu), aby otworzyc okno Display

Properties (Wlasciwosci ekranu) lub Display Settings (Ustawienia ekranu). W oknie tym mozna aktywowac ekran

oraz zmienic inne ustawienia wyjscia wideo.

Wyt^czanie funkcji wyjscia wideo
Aby wylaczyc funkcjQ wyjscia wideo replikatora portow:

1 . Kliknij ikonQ ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomieri paska zadari.

Otworzy siQ menu podrQczne.
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2. W systemie Windows XP i Windows Vista wybierz opcjc USB Video Off (Wytaez wideo USB), aby wyiaczyc

fun kcj c wyjscia wideo replikatora portow. W systemie Windows 7 z listy rozwijanej Multiple displays (Wiele

ekranow) wybierz opcje show desktop only on 1 (pokaz pulpit tylko na 1) lub show desktop only on 2 (pokaz

pulpit tylko na 2), aby wyswietlic swoj pulpit na jednym ekranie.

Obstugiwane cz$stotliwosci odswiezania

Ponizsza tabela zawiera czcstotliwosei odswiezania obslugiwane przy roznych rozdzielczosciach i glebi kolorow

wyjscia wideo replikatora portow.

Rozdzielczosc

Obslugiwana cz^stotliwosc odswiezania

16-bitowa gRbia kolorow 32-bitowa gRhia kolorow

640 X 480 60 60

800 X 600 60, 75 60, 75

1024 X 768 60, 75 60, 75

1280 X 720 60 60

1280X768 60 60

1280 X 800 60 60

1280 X 1024 60, 75 60, 75

1400 X 900 60 60

1400 X 1050 60 60

1600 X 1200 60 60

1680 X 1050 60 60

1920 X 1080 60 60

1920 X 1200 60 60

Uwagi:

1 . Rozdzielczosc oznacza liczbe piksli wyswietlanych na ekranie w poziomie i w pionie.

2. Glebi a kolorow okresla liezbe roznych kolorow, ktore moga zostac jednoczesnie wyswietlone na ekranie. Im

wicksza glebi a kolorow, tym lepsza jakosc obrazu.

3. Cze;stotli wose odswiezania (zwana rowniez czestotliwosci^ pionowa) odzwierciedla szybkosc przebiegu plamki

przez caly ekran.
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Rozdziat 5. Rozwi^zywanie problemow

Niniejszy rozdzia 1 zawiera wskazowki dotyczacc rozwiazywania problemow z replikatorem portow. Aby usunac

problem, najpierw sprawdz nastcpujacc elementy.

Problemy ogolne

1 . Nie swieci si? kontrolka zasilania i polaczenia replikatora portow.

Upewnij si?, ze zasilacz dolaczoiiy do replikatora portow jest poprawnie podlaczony zarowno do replikatora, jak i

do dzialajaccgo gniazda elektrycznego. Nie uzywaj zasilaczy innych niz dostarczony z replikatorem.

2. Notebook nie rozpoznaje replikatora portow. Kontrolka zasilania i polaczenia pozostaje pomaranczowa.

Odtacz kabel USB 2.0 od notebooka, odczekaj co najmniej pice sekund, po czym ponownie wloz go do zlacza USB
notebooka. Jesli problem nie znika, sprobuj podlaczyc kabel USB 2.0 do innego zlacza USB 2.0 notebooka.

3. Kontrolki ekranu EKg i pjjg swiecq si?, a replikator portow nie dziala poprawnie.

Wskazuje to, ze replikator portow nie dziala poprawnie. Odtacz wszystkie urzadzenia podlaczone do replikatora

portow i ponownie poprawnie podtacz replikator portow do sciennego gniazda zasilajaxcgo za pomoca
dostarczonego to zasilacza oraz do notebooka za pomoca dostarczonego kabla USB.

Wyjscie wideo

1 . Ekran monitora jest pusty.

• Sprawdz, czy notebook podlaczony do replikatora portow dziala poprawnie i nie jest w trybie wstrzymania ani

hibernacji. Jesli komputer jest w trybie wstrzymania lub hibernacji, ekran monitora zawsze jest pusty.

• Sprawdz, czy sterowniki ekranu zostaly zainstalowane zgodnie z instriikcja, a ikona replikatora portow widoczna

jest w obszarze powiadomien paska zadan.

• Sprawdz, czy nie jest wylaczona fiinkcja wyjscia wideo.

• Sprawdz, czy:

— kabel USB 2.0 jest poprawnie podlaczony do notebooka;

— kabel USB 2.0 jest poprawnie podlaczony do replikatora portow;

— zasilacz jest poprawnie podlaczony zarowno do replikatora, jak i do dzialajaccgo gniazda elektrycznego;

— kabel wideo jest poprawnie podlaczony do zlacza wyjscia wideo DVI-I. W przypadku portu VGA adapter

DVI-I do VGA jest tez zamocowany wk retami po obu stronach.

• Jesli problem wystepuje nadal, odlacz wszystkie urzadzenia podlaczone do replikatora portow, zdeinstaluj

sterowniki replikatora portow, a nastcpnic zainstaluj je ponownie.

2. Jesli korzystasz z trybu rozszerzajqcego i odtwarzasz nagrania wideo, widoczne jest tylko jedno nagranie.

W trybie rozszcrzajacym mozna jednoczesnie uzywac tylko jednej aplikaeji do odtwarzania wideo. Jesli

odtwarzanych jest wiele nagran wideo, tylko jedno z nich jest widoczne dla uzytkownika. Odnosi si? to takze do

stron WWW z osadzonymi nagraniami. Aby je wyswietlic, przesuii jedna stronc na ekran notebooka, a druga na

monitor zewncti'zny.

3. Nie mozesz odtwarzac obrazu z DVD na monitorze zewn?trznym, mozesz go jednak odtwarzac na ekranie

notebooka.

Niektore notebooki nie obslnguja protokolu COPP, w zwiazku z czym nie mozna odtwarzac zabezpieczonych

dyskow DVD na monitorze zcwnctr/nym podlaczonym do replikatora portow.

Aby odtworzyc dysk DVD na monitorze zewnctrznym, mozesz podlaczyc monitor do zlacza VGA notebooka i

rozszerzyc ekran na monitor zewnctrzny. Wicccj informa cji o zmianie ustawien ekranu - patrz “Zmiana ustawien

ekranu” na stronie 9.

Audio

Nie slychac dzwi?ku z glosnikow notebooka lub nie mozna uzywac zl^czy audio notebooka.
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ThinkPad i inne notebooki Lenovo domyslnie uzywaj^ audio USB kiedy podtaczony jest replikator portow, wyhiczajac

wbudowane giosniki notebooka i ziaeza audio.

Aby wlaczyc wbudowane giosniki notebooka i ziaeza audio:

1 . Kliknij ikon? ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video w obszarze powiadomien paska zadan.

Otworzy sic menu podreezne.

2. Wybierz opcj? Audio. W systemie Windows XP otworzy sic okno Wlasciwosci urzijdzeri dzwi?kowych i

urzifdzeii audio. W systemie Windows Vista i Windows 7 otworzy sic okno Dzwi?k.

3. W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego, wykonaj jedna z ponizszyeh czynnosci:

• W systemie operacyjnym Windows XP:

a. Kliknij kart? Audio.

b. Wybierz wbudowane urzadzenie audio z listy Odtwarzanie dzwi?ku i kolejne z listy Nagrywanie dzvvigku

list.

• W systemie operacyjnym Windows Vista lub Windows 7:

Kliknij kart? Odtwarzanie i wybierz wbudowane urzadzenie audio. Nastepnie kliknij karte Nagrywanie

dzwi^ku i wybierz kolejne wbudowane urzadzenie audio.

Uwagi:

1 . Aby zastosowac nowe ustawienia, zamknij aplikaeje, ktora korzysta z urzadzenia audio i urucliom ja ponownie.

2. Ustawienia beda dzialac do czasu, az znowu je zmienisz.

Ethernet

W oknie "Zarziplzanie komputerem" przy urzijdzeniu ethernetowym USB znajduje si? zolty wykrzyknik.

Uwaga: Aby wyswietlic replikator portow w oknie "Zarzadzanie komputerem", kliknij prawym przyeiskiem myszy

ikon? Moj komputer i wybierz kolejno opeje Zarzqdzaj — Menedzer urzijdzeri. Wszystkie urzadzenia

zainstalowane w komputerze wyswietlane sa w prawym panelu.

Zolty wykrzyknik pojawia si?, jesli uzywasz systemu operacyjnego Windows XP Service Pack 2 (SP2). Jest to

ograniczenie tej wersji systemu operacyjnego. Zostalo ono usunigte w systemach operacyjnych Windows XP Service

Pack 3 (SP3) i Windows Vista.

Mozesz pobrac dwie poprawki z serwisu WWW Microsoft i zainstalowac je, aby usunac problem. Odsylacze do nich

to:

• http://support.microsoft.com/kb/901 122/

• http://support.microsoft.com/kb/890927/
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Dodatek A. Serwis i wsparcie

Ponizej opisano wsparcie techniczne dostcpne dla produktu podczas okresu gwarancyjnego i po nim. Szczegolowe

objasnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje sic w Ograniczonej Gwarancji Lenovo.

Wsparcie techniczne online

W czasie cyklu zycia produktu elektroniczne wsparcie techniczne dostcpne jest pod adresem

http://www.lenovo.com/support.

W okresie gwarancyjnym dostepna jest pomoc przy wymianie produktu lub wadliwych komponentow. Ponadto, jesli

element opcjonalny jest instalowany w komputerze Lenovo, uzytkownik moze bye upowazniony do skorzystania z

serwisu na miejscu. Przedstawiciel Lenovo ds. wsparcia technicznego pomoze w wybraniu najlepszego rozwiazania.

Wsparcie techniczne przez telefon

Wsparcie dla instalowania i konftgurowania za posrednictwem centrum wsparcia dla klientow dostcpne bcdzic do 90

dni po wycofaniu opeji ze sprzedazy. Po tym okresie wsparcie zostanie anulowane lub udostepnione za oplata, wedlug

uznania Lenovo. Dostcpne jest rowniez dodatkowe, platne wsparcie.

Przed skontaktowaniem sic z przedstawicielem Lenovo ds. wsparcia technicznego nalezy przygotowac nastcpujacc

informaeje: nazwa i numer opeji, dowod zakupu, producent, model, numer seryjny i podreeznik komputera, dokladna

tresc komunikatu o blcdzic, opis problemu oraz informaeje o konftguracji sprzctu i oprogramowania w systemie.

Przedstawiciel ds, wsparcie techniczne moze chciec odtworzyc problem przez telefon, korzystajac z Twojej pomocy. W
tym celu nalezy miec dostep do komputera podczas rozmowy.

Kraj lub region •K'zyk Numer telefonu

Afryka Afryka

+44 (0)1475-555-055

Afryka Poiudniowa

+27-1 1-3028888, 0800110756 i +27-11-3027252

Afryka Srodkowa

Nalezy skontaktowac si? z najblizszym Partnerem Handlowym

Argentyna hiszpanski 0800-666-0011

Australia angielski 131-426

Austria niemiecki 43 810-100654

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Belgia holenderski 02-225-3611

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

francuski 02-225-3611

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Boliwia hiszpanski 0800-10-0189

Brazylia portugalski (Brazylia) Pol^czenia z regionu Sao Paulo

(11) 3889-8986

Pol^czenia spoza regionu Sao Paulo

0800-701-4815

Brunei angielski,

malajski

801-1041
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Kraj lub region •K'zyk Numer telefonu

Kanada angielski,

francuski

1-800-565-3344

Karaiby (Bermudy,

Jamajka, Tortola)

angielski 1-877-426-7378

Chile hiszpanski 800-361-213 lub 188-800-442-488 - polqczenie bezplatne

Chiny mandarynski Zwrot akumulatorow ThinkPad®

8008103315 (pol^czenie bezplatne)

86-10-58859595

Linia wsparcia technicznego

800-990-8888

86-10-58851110

Chiny

(specjalny region

administracyjny

Hongkong)

kantohski,

angielski,

mandarynski

Zwrot akumulatorow ThinkPad

2516-3900 (Hongkong)

ThinkPad (infolinia dla pytan technicznych):

2516-3939 (Hongkong)

Centrum serwisowe ThinkPad:

2825-6580 (Hongkong)

Komputery PC ThinkCentre® do uzytku komercyjnego:

8205-0333 (Hongkong)

Komputery multimedialne PC do uzytku domowego:

800-938-228 (Hongkong)

Chiny

(specjalny region

administracyjny

Makau)

kantohski,

angielski,

mandarynski

Zwrot akumulatorow ThinkPad

0800-839 (Makau)

ThinkPad (infolinia dla pytan technicznych):

0800-839 (Makau)

Centrum serwisowe ThinkPad:

2871-5399 (Makau)

Komputery PC ThinkCentredo uzytku komercyjnego:

795-9892 (Makau)

Komputery multimedialne PC do uzytku domowego:

0800-336 (Makau)

Kolumbia hiszpanski 1-800-912-3021

Kostaryka hiszpanski 0-800-011-1029

Chorwacja - 0800-0426

Cypr - +357-22-841100

Czechy - +420-2-7213-1316

Dania dunski 7010-5150

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Dominikana hiszpanski 1-866-434-2080

Ekwador hiszpanski 1-800-426911

Egipt - +202-35362525

Salwador hiszpanski 800-6264

Estonia - +372 66 00 800

+372 6776793

Finlandia fihski +358-800-1-4260

(serwis gwarancyjny i wsparcie)
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Kraj lub region •K'zyk Numer telefonu

Francja francuski SprzQt: 0810-631-213

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Oprogramowanie: 0810-631-020

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Niemcy niemiecki 01805-004618

Grecja - +30-210-680-1700

Gwatemala hiszpanski 1800-624-0051

Honduras hiszpanski Tegucigalpa: 232-4222

San Pedro Sula: 552-2234

WQgry angielski,

WQgierski

+36 1 3825716

+36 1 3825720

Indie angielski 1800-425-2666

+91-80-2535-9182

Indonezja angielski,

indonezyjski

021 5238 823

001-803-606-282 (tylko pol^czenia lokalne)

+603 8315 6859 (DID)

Irlandia angielski 01-881-1444

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Izrael hebrajski,

angielski

Zwrot akumulatorow ThinkPad

972-3-5313742 (03-5313742)

hebrajski,

angielski

+972-3-531-3900 - centrum serwisowe Givat Shmuel

Wlochy wloski +39-800-820094

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Japonia - Zwrot akumulatorow ThinkPad

0120-277-874

japonski,

angielski

Produkty PC - pol^czenie bezplatne: 0120-20-5550

Pol^czenia mi^dzynarodowe: +81-46-266-4716

Uwaga: Komunikaty zostan^ podane w j^zyku japoriskim. Aby uzyskac pomoc

telefonicznq. po angielsku, nalezy poczekac, az skoriczy siQ zapowiedz po

japonsku i odezwie siQ operator. Nalezy wtedy poprosic "English support

please", a pol^czenie zostanie przekierowane do operatora mowi^cego po

angielsku.

japonski IntelliStation i xSeries

Z obszaru Japonii i z zagranicy: +81-46-266-1358

japonski Oprogramowanie PC
0120-558-695

(Polqezenia zagraniczne: +81-44-200-8666)

Korea koreanski 1588-6782

Lotwa - +371 7070360

Litwa - +370 5 278 66 00

Luksemburg francuski +352-360-385-343

Malezja angielski,

malajski

1800-88-1889 (tylko pol^czenia lokalne)

+603 8315 6855 (DID)

Malta - +35621445566

Meksyk hiszpanski 001-866-434-2080

Bliski Wschod - +44 (0)1475-555-055
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Kraj lub region •K'zyk Numer telefonu

Holandia holenderski +31-20-514-5770

Nowa Zelandia angielski 0800-733-222

Nikaragua hiszpanski 001-800-220-1830

Norwegia norweski 8152-1550

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Panama hiszpanski 206-6047

001-866-434-2080

(centrum wsparcia dla klientow Lenovo - pol^czenie bezpiatne)

Peru hiszpanski 0-800-50-866

Filipiny angielski,

filipinski

1800-1601-0033 (tylko polqezenia lokalne)

+603 8315 6858 (DID)

Polska polski Numer ogolny:

+48 22 760-73-00

Portugalia portugalski +351 21 892 7046

Rumunia - +4-021-224-4015

Rosja rosyjski Moskwa
+7 (495) 258 6300

Pol^czenie bezpiatne:

8 800 200 6300

Singapur angielski 800 6011 343 (tylko polqczenia lokalne)

+603 8315 6856 (DID)

Stowacja - +421-2-4954-5555

Slowenia sloweriski +386-1-200-50-60

Hiszpania hiszpanski 91-714-7983

0901-100-000

Sri Lanka angielski +9411 2493547

+9411 2493548

Szwecja szwedzki 077-117-1040

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Szwajcaria niemiecki,

francuski,

wloski

0800-55-54-54

(serwis gwarancyjny i wsparcie)

Tajwan mandarynski 886-2-8723-9799

0800-000-700

Tajlandia tajski,

angielski

1-800-060-066 (tylko polqczenia lokalne)

66 2273 4088

+603 8315 6857 (DID)

Trinidad i Tobago angielski 1-800-645-3330

Turcja turecki 00800-4463-2041

Wielka Brytania angielski 08705-500-900

(standardowe wsparcie gwarancyjne)

Stany Zjednoczone angielski 1-800-426-7378

Dla systemow Aptiva 2270 lub NetVista 2276:

1-800-584-9182

Urugwaj hiszpanski 000-411-005-6649

Wenezuela hiszpanski 0-800-100-2011
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Kraj lub region •K'zyk Numer telefonu

Wietnam wietnamski,

angielski

Obszar polnocny i Hanoi:

844 3 946 2000 lub 844 3 942 6457

Obszar poludniowy i Ho Chi Minh:

848 3 829 5160 lub 844 3 942 6457
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Dodatek B. Ograniczona Gwarancja Lenovo

L505-0010-01 04/2008

Niniejsza Ograniczona Gwarancja Lenovo ma zastosowanie jedynie do produktow sprzctowych marki Lenovo

zakupionych na wlasny uzytek, a nie w celu odsprzedazy. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Lenovo w innych

jczykach dostcpna jest pod adresem www.lenovo.com/warranty.

Zakres obj^ty niniejsza Gwarancja

Lenovo gwarantuje, ze kazdy zakupiony produkt sprzctowy bcdzic wolny od wad materialowych i produkcyjnych w
warunkach normalnego uzywania w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancyjny dla produktu liczy sic od pierwotnej

daty zakupu, podanej na paragonie lub fakturze, chyba ze Lenovo poinformuje inaczej na pismie. Okres gwarancyjny

oraz typ serwisu dla produktu wyszczegolniono ponizej, w sekcji zatytulowanej "Informacje gwarancyjne".

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYL4CZN4 GWARANCJA UDZIELAN4 KLIENTOWI I ZAST^PUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI (W TYM TAKZE R^KOJMI^), WYRAZNE LUB
DOMNIEMANE, A W SZCZEGOLNOSCI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
USTAWODAWSTWA NIEKTORYCH KRAJOW NIE DOPUSZCZAJ4 WYL^CZENIA WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH GWARANCJE W ZWL\ZKU Z TYM POWYZSZE WYL^CZENIE MOZE NIE MIEC
ZASTOSOWANIA DO NIEKTORYCH KLIENTOW. W TAKIM PRZYPADKU GWARANCJE TAKIE MAJ\
ZASTOSOWANIE JEDYNIE W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEPISAMI PRAWA, ZAS CZAS ICH
TRWANIA JEST OGRANICZONY DO OKRESU GWARANCYJNEGO. PO WYGASNI^CIU TEGO
OKRESU NIE BIJD4 UDZIELANE ZADNE DALSZE GWARANCJE. USTAWODAWSTWA NIEKTORYCH
KRAJOW NIE DOPUSZCZAJ4 OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH,
W ZWI4ZKU Z CZYM POWYZSZE OGRANICZENIE DOTYCZ \CE OKRESU OBOWI4ZYWANIA
MOZE NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO NIEKTORYCH KLIENTOW.

Sposoby uzyskania serwisu gwarancyjnego

Jesli w okresie gwarancyjnym produkt nie funkcjonuje zgodnie z gwarancja, mozna skontaktowac sic z Lenovo lub

autoryzowanym dostawca uslug w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego. Kazdy z tych podmiotow zwany jest dalej

" Dostawca Uslug". Listc Dostawcow Uslug i ich numerow telefonow znalezc mozna pod adresem

www.lenovo.com/support/phone

.

Serwis gwarancyjny moze nie bye dostepny we wszystkich lokalizacjach i moze roznic sic w zaleznosci od lokalizaeji.

Poza zwyk la lokalizaeji swiadezenia uslug przez Dostawca Uslug moga bye stosowane oplaty. Aby uzyskac

informacje dla lokalizaeji, nalezy skontaktowac sic z lokalnym Dostawca Uslug.

Dziaiania Dostawcy Uslug w celu usuni^cia problemow

W kontaktach z Dostawca Uslug Klient niusi przestrzegac zdefmiowanych procedur okreslania i rozwiazywania

problemu.

Dostawca Uslug podejmie probe zdiagnozowania i rozwiazania problemu telefonicznie, e-mailem lub zdalnie. Moze
przy tym polecic pobranie i zainstalowanie okreslonych aktualizaeji oprogramowania.

Niektore problemy mozna rozwiazac przez samodzielne zainstalowanie czesci zamiennej, okreslanej jako "Czcsc

Wymieniana przez Klienta" (Customer Replaceable Unit - CRU). W takim przypadku Dostawca Uslug dostarezy

Klientowi czqsc CRU do zainstalowania.
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Jesli do rozwi^zania problemu nie wystarcza kontakt telefoniczny ani elektroniczny, zastosowanie aktualizacji

oprogramowania czy samodzielna instalacja czcsci CRU, wowczas Dostawca Uslug zaoferuje uslugc zgodna z typem

serwisu gwarancyjnego okreslonego dla produktu w sekcji zatytulowanej "Informacje gwarancyjne".

Jesli Dostawca Ushig ustali, ze nie jest w stanie naprawic produktu, to wymieni go na inny, stanowiacy co najmniej

jego funkcjonalny odpowiednik.

Jesli Dostawca Uslug ustali, ze nie jest w stanie naprawic ani wymienic produktu, wowczas wylacznym

zadoscuczynieniem przystugujacym Klientowi jest zwrot produktu do miejsca zakupu lub do Lenovo celem zwrocenia

ceny zakupu.

Wymiana produktu lub czcsci

W przypadku, gdy serwis gwarancyjny wymaga wymiany produktu lub jego czcsci, wymieniony produkt lub czcsc

staje sic wlasnoscia Lenovo, zas produkt lub czcsc zamienna przechodzi na wlasnosc Klienta. Tylko niezmienione

produkty lub czcsci Lenovo moga bye uzyte do wymiany. Produkty lub czcsci zamienne dostarczane przez Lenovo

moga nie bye nowe, ale musza bye w dobrym stanie technicznym i co najmniej rownowazne funkcjonalnie

wymienianym. Produkt lub czqsc przeznaczone na wymiany beda objcte gwarancja przez okres, jaki pozostal do

wykorzystania dla produktu oryginalnego.

Przed dokonaniem przez Dostawcc Uslug wymiany produktu lub czcsci nalezy:

1 . usungc wszelkiego rodzaju czcsci, opcje, zmiany oraz uzupelnienia, ktore nie sa objcte serwisem gwarancyjnym;

2. upewnic sic, ze produkt lub czcsc nie sa objcte zadnymi obciazcniami ani ograniczeniami prawnymi, ktore

uniemozliwialyby wymiany;

3. uzyskac zgodc wlasciciela produktu lub czcsci na swiadczenie przez Dostawcc Uslug serwisu dla takiego produktu

lub czcsci, jesli Klient nie jest ich wlascicielem.

Dodatkowe obowi^zki Klienta

W sytuacjach, kiedy bcdzie to wymagane, przed wykonaniem uslugi serwisowej nalezy:

1 . wykonac procedury zgloszenia serwisowego okreslone przez Dostawca Uslug;

2. zabezpieczyc wszystkie programy i dane zawarte w produkcie;

3. udostcpnic Dostawcy Uslug wszystkie klucze systemowe lub hasla oraz zapewnic mu wystarczajacy, swobodny i

bezpieczny dostcp do urzadzeii Klienta, Limozliwiajacy swiadczenie uslugi;

4. zapewnic usunipcie z produktu wszelkich informacji na temat konkretnych i mozliwych do zidentyfikowania osob

(zwanych dalej "Danymi Osobowymi") oraz zapewnic, ze nicusimictc Dane Osobowe pozostaja w produkcie

zgodnie z obowiazujacym prawem.

Korzystanie z danych osobowych

Jesli Klient korzysta z uslug serwisowych w ramach niniejszej gwarancji, Lenovo bcdzie przechowywac,

wykorzystywac i przetwarzac informacje na temat uslug gwarancyjnych oraz informacje kontaktowe Klienta, w tym

imiona i nazwiska, numery telefonow, adresy pocztowe i elektroniczne. Lenovo bcdzie korzystac z tych informacji w
celu swiadczenia uslug w ramach niniejszej gwarancji oraz poprawy relacji handlowych z Klientem. Lenovo moze

kontaktowac sic z Klientami w celu zadawania pytari o zadowolenie z serwisu gwarancyjnego lub powiadamiania o

wycofaniu produktow czy kwestiach zwiazanycli z bezpieczeristwem. Dla realizacji tych celow dane Klientow moga

bye przesylane do krajow, w ktorych Lenovo prowadzi dzialalnosc oraz przekazywane stronom trzecim

reprezentLijacym Lenovo. Lenovo moze je rowniez ujawnic, o ile bcdzie to wymagane przez prawo.

Zakres nieobj^ty niniejszq Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

• nieprzerwanej i wolnej od blcdbw pracy produktu;

• utraty ani uszkodzenia danych;

• jakiegokolwiek oprogramowania, czy to dostarczonego z produktem, czy zainstalowanego w pozniejszym czasie;
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• awarii ani uszkodzenia wynikajaccgo z niewlasciwego uzywania, wypadku, modyfikacji, niezapewnienia

odpowiedniego srodowiska fizycznego lub srodowiska pracy, klcsk zywiolowych, przcpicc zasilania czy tez

niewlasciwej konserwacji przez Klienta;

• szkod spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcc ushig;

• uszkodzen lub szkod spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym produkty dostarczane przez Lenovo lub

integrowane z produktami Lenovo na zadanic Klienta;

• jakiegokolwiek wsparcia technicznego czy innego, takiego jak udzielanie odpowiedzi na pytania typu "jak to zrobic"

lub pytania dotyczacc instalacji i konfiguracji produktu.

Gwarancja ta zostanie uniewazniona w przypadku usuniccia lub zmiany naklejek identyfikacyjnych umieszczonych na

produkcie lub jego czesciach.

Ograniczenie odpowiedzialnosci

Lenovo ponosi odpowiedzialnosc za utrate lub uszkodzenie produktu Klienta jedynie: 1) gdy produkt znajduje sic w
posiadaniu Dostawcy Uslug lub 2) podczas transportu produktu, w przypadku gdy odpowiedzialnosc za transport

spoczywa na Dostawcy Uslug.

Ani Lenovo, ani Dostawca Uslug nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zgromadzone w produkcie dane

Klienta, w tym informacje poufne, informacje, do ktorych prawa przysliiguja Klientowi, oraz dane osobowe Klienta.

Klient winien usungc wszystkie takie informacje z produktu i/lub wykonac ich kopie zapasowe przed jego

serwisowaniem lub zwrotem.

W przypadku wystapi cilia okreslonych okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosc ponosi Lenovo, a w wyniku ktorych

Klient doznal szkody, Klient moze bye uprawniony do uzyskania od Lenovo odszkodowania. W kazdej takiej sytuacji,

bez wzglcdu na zaistniale okolicznosci, ktore stanowia podstawc do roszczeii wobec Lenovo (wtaczywszy w to

naruszenie postanowieri Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w blad lub inne roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci

kontraktowej lub deliktowej), z wyjatkiem zakresu odpowiedzialnosci, ktorego, stosownie do obowiazujacego prawa,

nie mozna wylaczyc ani ograniczyc, odpowiedzialnosc Lenovo ograniczona jest do kwoty odszkodowania za

rzeczywiste bezposrednie szkody poniesione przez Klienta, nie wyzszej jednak niz kwota zaplacona przez Klienta za

produkt. Powyzsze ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowan z tytulu uszkodzenia ciala (w tym smierci) i

szkod w majatku ruchomym i nieruchomym, za ktore, zgodnie z obowiazujacym prawem, Lenovo ponosi

odpowiedzialnosc.

Ograniczenie to odnosi sic rowniez do dostawcow i reselerow Lenovo oraz Dostawcy Uslug. Wskazane powyzej kwoty

okreslaja maksymalny zakres odpowiedzialnosci ponoszonej lacznic przez Lenovo, dostawcow i reselerow Lenovo

oraz Dostawcy Uslug.

W ZADNYM PRZYPADKU LENOVO ANI DOSTAWCY, RESELERZY CZY DOSTAWCY USLUG LENOVO
NIE B^D4 PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ZA: 1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH; 2) UTRATIJ
LUB USZKODZENIE DANYCH; 3) SZKODY SZCZEGOLNE, UBOCZNE, POSREDNIE ANI
JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTORYCH NIE MOZNA BYLO PRZEWIDZIEC PRZY ZAWIERANIU
UMOWY, W TYM UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY Z DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ,
REPUTACJ^ (GOODWILL) CZY SPODZIEWANE OSZCZ^DNOSCI, NAWET JESLI ZOSTALI
POINFORMOWANI O MOZLIWOSCI WYST^PIENIA TAKICH STRAT LUB SZKOD.
USTAWODAWSTWA NIEKTORYCH KRAJOW NIE PRZEWIDUJ4 WYL^CZENIA LUB
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU SZKOD UBOCZNYCH LUB SZKOD, KTORYCH
NIE MOZNA BYLO PRZEWIDZIEC PRZY ZAWIERANIU UMOWY, DLATEGO TEZ POWYZSZE
WYL^CZENIA LUB OGRANICZENIA MOG4 NIE MIEC ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU
NIEKTORYCH KLIENTOW.

Rozstrzyganie sporow

Jesli Klient nabyl produkt w Indonezji, Kambodzy, Wietnamie na Filipinach lub Sri Lance, spory wynikaj^ce z

niniejszej gwarancji lub pozostajacc w zwiazku z nia bcda ostatecznie rozstrzygane w postcpowaniu arbitrazowym

przed sadcm w Singapurze, zas w przypadku sprzecznosci przepisow prawa gwarancja niniejsza bcdzie w podlegac
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prawu Singapuru i zgodnie z nim bedzie bedzie interpretowana i egzekwowana. Jesli Klient nabyl produkt w Indiach,

spory wynikaj^ce z niniejszej gwarancji lub pozostaj^ce w zwiazku z nia bcda ostatecznie rozstrzygane w
postcpowaniu arbitrazowym przed sadcm w Bangalore, w Indiach. Postcpowanic arbitrazowe w Singapurze bedzie

prowadzone zgodnie z obowiazujacymi zasadami arbitrazu SIAC (Singapore International Arbitration Center).

PostQpowanie arbitrazowe w Indiach bedzie prowadzone zgodnie z prawem obowiazujacym w Indiach. Orzeczenia

arbitrazu bcda ostateczne i wiazace dla obu Stron bez mozliwosci ich zaskarzenia. Wszelkie orzeczenia zostana

przygotowane w formie pisemnej oraz bcda zawierac podsumowania faktow i wnioski prawne. Jczykiem postcpowania

arbitrazowego bcdzic jczyk angielski. W j czyk u angielskim bcda redagowane wszystkie dokumenty prezentowane w
czasie postcpowania. Angielska wersja niniejszej gwarancji bedzie miec znaezenie rozstrzygajace w trakeie

jakiegokolwiek postcpowania arbitrazowego.

Inne prawa

NIEZALEZNIE OD PRAW WYNIKAJACYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI KLIENTOWI
PRZYSLUGIWAC MOGA INNE PRAWA, W ZALEZNOSCI OD OBOWL\ZUJ4CEGO W DANYM KRAJU
USTAWODAWSTWA. KLIENTOWI MOGA ROWNIEZ PRZYSLUGIWAC PRAWA WYNIKAJ,\CE Z
PISEMNEJ UMOWY ZAWARTEJ Z LENOVO. ZADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI
NIE WPLYWAJ A NA BEZWZGL^DNIE OBOWL\ZUJ4CE PRAWA, W TYM PRAWA KONSUMENTA NA
MOCY KRAJOWYCH PRZEPISOW REGULUJACYCH SPRZEDAZ ARTYKULOW
KONSUMPCYJNYCH, KTORE NIE MOGA BYC UCHYLONE ANI OGRANICZONE NA MOCY UMOWY.

Europejska Strefa Ekonomiczna

Uzytkownicy w Europejskiej Strefie Ekonomicznej (ESE) moga kontaktowac sic z Lenovo koi'zvstajac z adresu:

EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., p. 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratyslawa, Slowacja. Serwis

w ramach niniejszej gwarancji dla produktu sprzetowego Lenovo nabytego w krajach Europejskiej Strefy

Ekonomicznej mozna uzyskac w dowolnym kraju Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w ktorym produkt taki zostal

udostepniony przez Lenovo.

Informacje gwarancyjne

Typ produktu Kraj lub region zakupu Okres gwarancyjny Typ serwisu gwarancyjnego

ThinkPad USB Port Replicator

with Digital Video
caly swiat 1 rok 1,4

W razie potrzeby Dostawca Uslug wykona uslugi naprawy lub wymiany, w zaleznosci od typu serwisu okreslonego dla

produktu oraz dostepnosci ushig. Termin wykonania uslugi zalezec bedzie od czasu przyjccia zgloszenia, dostepnosci

czesci oraz innych czynnikbw.

Okres gwarancyjny \vynoszacy trzy (3) lata na czesci i jeden (1) role na robocizne oznaeza, ze serwis gwarancyjny

swiadezony bezplatnie przez Lenovo bedzie obejmowac:

a. czesci i robocizne w pierwszym roku okresu gwarancyjnego (lub dluzej, jesli wymaga tego obowiazujacc

ustawodawstwo) oraz

b. jedynie czesci, na zasadzie wymiany, w drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego. W drugim i trzecim roku

okresu gwarancyjnego Dostawca Uslug bedzie pobierac oplaty za robocizne w zwiazku z naprawy lub wymiany

produktu.

Typy serwisu gwarancyjnego

1. Serwis polegajqcy na dostarezeniu czesci CRU

Dostawca Uslug dostarezy Klientowi czesci CRU do zainstalowania. Informacje na temat czesci CRU oraz instrukcje

dotyczace wymiany sa wysylane wraz z produktem i dostepne w Lenovo na z^danie w dowolnym czasie. Czesci CRU
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latwe do zainstalowania przez Klienta zwane sa czcsciami CRU do samodzielnego montazu; czcsci CRU ohjctc usluga

opcjonalna moga wymagac od Klienta pewnych umiejctnosci technicznych i narzcdzi. Obowiazck zainstalowania

czcsci CRU do samodzielnego montazu spoczywa na Kliencie. Klient moze zazadac od Dostawcy Uslug

zainstalowania czcsci CRU objctych usluga opcjonalna w ramach serwisu gwarancyjnego dla produktu. Lenovo moze

rowniez udostcpnic opcjonalna usluga, po nabyciu ktorej instalowanie czcsci CRU przeznaczonych do samodzielnego

montazu zostanie zlecone Lenovo. Lista czcsci CRU wraz z oznaczeniem znajduje sic w publikacji wyslanej razem z

produktem lub pod adresem www.lenovo.com/CRUs. Zadanic zwrotu ewentualnych wadliwych czcsci CRU zostanie

dolaczone do materialow wysylanych z czcscia CRU przcznaczona na wymianc. Jesli zwrot jest konieczny: to 1)

instrukcje dotyczacc zwrotu i opakowanie transportowe wraz z oplata zwrotna zostana wyslane wraz z czcsciami CRU
przeznaczonymi na wymianc oraz 2) Klient moze zostac obciazony kosztami czcsci CRU przeznaczonymi na

wymianQ, jesli Dostawca Uslug nie otrzyma wadliwych czcsci CRU w ciagu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez

Klienta czcsci na wymianc.

2. Serwis na miejscu u Klienta

W ramach tego serwisu Dostawca Uslug naprawi lub wymieni produkt u Klienta. Klient musi zapewnic odpowiedni

obszar roboczy, na ktorym mozna przeprowadzic demontaz i ponowny montaz produktu Lenovo. W przypadku

niektorych produktow pewne naprawy moga wymagac wyslania produktu przez Dostawcy Uslug do wyznaczonego

osrodka serwisowego.

3. Serwis wysylkowy lub kurierski

W ramach tego serwisu produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym osrodku serwisowym. Wysytka

zajmie sic Dostawca Uslug. Klient ponosi odpowiedzialnosc za odtaczcnie produktu. Zostanie dostarczone opakowanie

transportowe, w ktorym Klient zwroci produkt do wskazanego osrodka serwisowego. Kurier odbierze produkt i

dostarczy go do okreslonego osrodka serwisowego. Gdy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, osrodek

serwisowy zorganizuje jego zwrot do Klienta.

4. Serwis z wysylkq lub transportem przez Klienta

W ramach tego serwisu produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym osrodku serwisowym. Wysytka

lub transportem zajmie sic Klient. W zaleznosci od instrukcji Dostawcy Uslug, Klient dostarczy lub wysle poczta

odpowiednio zapakowany produkt (oplacajac wysytkc z gory, jesli nie zostanie okreslone inaczej) do wskazanej

lokalizacji. Po naprawieniu lub wymianie produktu zostanie umozliwiony jego odbior przez Klienta. Nieodebranie

produktu moze spowodowac, ze Dostawca Uslug zutylizuje go wedle wlasnego uznania. Jesli produkt zostal przyslany

do serwisu poczta, Lenovo odesle go na swoj koszt, o ile Dostawca Uslug nie okresli innego trybu postcpowania.

5. Wymiana produktu

W ramach uslugi polegajaccj na wymianie produktu Lenovo dostarczy produkt przeznaczony na wymianc do

lokalizacji Klienta. Klient ponosi odpowiedzialnosc za zainstalowanie i sprawdzenie dzialania produktu. Produkt uzyty

do wymiany staje sic wlasnoscia Klienta, natomiast produkt wadliwy przechodzi na wlasnosc Lenovo. Klient jest

zobowiazany do zapakowania wadliwego produktu w karton, w ktorym zostal dostarczony produkt na wymianc i

zwrotu do Lenovo. Lenovo pokrywa koszty transportu w obie strony. Jesli wadliwy produkt nie zostanie zwrocony w
kartonie, w ktorym zostal dostarczony produkt na wymiany, Klient bcdzie odpowiedzialny za ewentualne szkody, jakim

moze ulec wadliwy produkt w czasie transportu. Klient moze zostac obciazony kosztami produktu przeznaczonego na

wymianc, jesli Lenovo nie otrzyma produktu wadliwego w ciagu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez Klienta

produktu na wymianc.

Suplemento de Garantia para Mexico

Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantia Limitada de Lenovo y sera efectivo linica y
exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos

Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicaran los terminos de este Suplemento.
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Todos los programas de software precargados en el equipo solo tendran una garantla de treinta (30) dlas por defectos de

instalacion desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la informacion incluida en dichos programas de

software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado despues de la compra del

producto.

Los servicios no cubiertos por la garantla se cargaran al usuario final, previa obtencion de una autorizacion.

En el caso de que se precise una reparacion cubierta por la garantla, por favor, llame al Centro de soporte al cliente al

001-866-434-2080, donde le dirigiran al Centro de servicio autorizado mas cercano. Si no existiese ningun Centro de

servicio autorizado en su ciudad, poblacion o en un radio de 70 kilometres de su ciudad o poblacion, la garantla incluira

cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado mas

cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado mas cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la

informacion relacionada con el envio del producto y la direccion de envio.

Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:

http://www.lenovo.com/mx/es/servicios

Importer:

Lenovo Mexico S. de R.L. de C.V.

Av. Santa Fe 505, Piso 15

Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., Mexico

C.P. 05349

Tel. (55) 5000 8500
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Dodatek C. Uwagi dotycz^ce emisji promieniowania
elektromagnetycznego

Ponizsze informacje odnosza sic do replikatora ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video - 51J0246

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of

the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended

cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or

modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

Responsible party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

m
Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformite a la reglementation d’Industrie Canada

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Oswiadczenie o zgodnosci urzqdzen klasy B z dyrektyw^ EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022

cs
Deutschsprachiger EU Hinweis:
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Hinweis fur Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur ElektromagnetischenVertraglichkeit Dieses Produkt entspricht

den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (friiher 89/336/EWG) zur Angleichung der

Rechtsvorschriften iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und halt die Grenzwerte der

EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des

Weiteren diirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo iibernimmt keine

Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verandert

bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt

entspricht dem "Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (friiher "Gesetz iiber

die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten"). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EWG

(friiher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von

Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von

Geraten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (friiher 89/336/EWG), fur Gerate der Klasse B.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen - CE - zu

fiihren. Verantwortlich fur die Konformitatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH,
Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1)4:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Oswiadczenie Unii Europejskiej o zgodnosci z dyrektyw^ dotyczqc^ kompatybilnosci elektromagnetycznej

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczacymi bezpieczeristwa, zawartymi w dokumencie EU Council Directive

2004/108/EC na temat ustawodawstwa panstw czlonkowskich w dziedzinie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Lenovo nie ponosi odpowiedzialnosci za btcdy powstale na skutek sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego

wprowadzania zmian w produkcie, wtacznie z instalowaniem kart opcjonalnych innych producentow.

W wyniku testow stwierdzono, ze ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczacymi Wyposazenia

Informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie EN
55022. Limity dla urzqdzen klasy B zostaly ustanowione po to, aby zapewnic odpowiednia ochronc przed zakloceniami

pracy licencjonowanych urzadzeh komunikacyjnych w typowym srodowisku domowym.

Avis de conformite a la directive de l’Union Europeenne

Le present produit satisfait aux exigences de protection enoncees dans la directive 2004/ 108/EC du Conseil concernant

le rapprochement des legislations des Etats membres relatives a la compatibilite electromagnetique. Lenovo decline

toute responsabilite en cas de non-respect de cette directive resultant d’une modification non recommandee du produit,

y compris l’ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caracteristiques d’immunite des appareils de traitement de l’information definies par

la classe B de la norme europeenne EN 55022 (C1SPR 22). La conformite aux specifications de la classe B offre une

garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agrees, dans les zones residentielles.
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Union Europea - Normativa EMC

Este producto satisface los requisites de proteccion del Consejo de la UE, Directiva 2004/ 108/EC en lo que a la

legislature de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnetica se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisites de proteccion

como resultado de una modificacion no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opcion que no

sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los limites para Equipos Informaticos Clase B de conformidad con el

Estandar Europeo EN 55022. Los limites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales

tipicos a fin de proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicacion

licenciados.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad electromagnetica)

Questo prodotto e confonne alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell’ Unione Europea

2004/108/EC sulEarmonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibility elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilita alcuna per la mancata conformita alle normative di protezione dovuta a modifiche

non consigliate al prodotto, compresa l’installazione di schede e componenti di marca diversa da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di

informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. 1 limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati

stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione

in ambienti residenziali tipici.

Korea Class B Compliance

MmXl JP\)
2i§s gasti^pi

01 SI 2PISAH *5 SS
Al “ 0)1 AH AISfi- 4= 21sU Cl.

Japan VCCI Class B Compliance

VCCI-B

Japanese statement of compliance for products less than or equal to 20 A per phase

0 2oa/4s

JIS C 61000-3-2

Lenovo product service information for Taiwan

pi Lenovo :

J»«l£ : 0800-000-700
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Dodatek D. Uwagi

Lenovo moze nie oferowac we wszystkich krajach produktow, uslug lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje

o produktach i ushigach dostepnych w danym kraju/regionie mozna uzyskac od lokalnego przedstawiciela Lenovo.

Odwolanic do produktu, programu lub ushigi Lenovo nie oznacza, ze mozna uzyc wytacznie tego produktu, programu

lub uslugi. Zamiast nich mozna zastosowac ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, ze nie narusza to praw

wlasnosci intelektualnej Lenovo. Jednakze cala odpowiedzialnosc za ocenc przydatnosci i sprawdzenie dzialania

produktu, programu lub ushigi pochodzacych od innego producenta spoczywa na uzytkowniku.

Lenovo moze posiadac patenty lub zlozone wnioski patentowe na towary i uslugi, o ktorych mowa w niniejszej

publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje zadnych uprawnien licencyjnych do tychze patentow. Pisemne

zapytania w sprawie licencji mozna przesylac na adres:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

USA
Attention: Lenovo Director ofLicensing

LENOVO DOSTARCZA TE PUBLIKACJI W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE (“AS IS”) BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKZE REKOJMI), WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH, AW SZCZEGOLNOSCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ZE PUBLIKACJA TA NIE

NARUSZA PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektorych krajow nie dopuszczaja zastrzezen dotyczacych

gwarancji wyraznych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyzsze zdanie nie

ma zastosowania.

Informacje zawarte w tej publikacji moga zawierac niescislosci techniczne lub blcdy drukarskie. Informacje te sa

okresowo aktualizowane, a zmiany te zostana ujctc w kolejnych wydaniach tej publikacji. Lenovo zastrzega sobie

prawo do wprowadzania ulepszeii i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym

czasie, bez wczesniejszego powiadomienia.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie sa przeznaczone do uzywania w aplikacjach wykorzystywanych przy

przeszczepach ani w innych aplikacjach podtrzymywania zycia, kiedy wadliwe dzialanie moze spowodowac

uszczerbek na zdrowiu lub smierc. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostaja bez wplywu na

specyfikacje produktow Lenovo oraz gwarancje Lenovo. Zadne z postanowieri niniejszego dokumentu nie ma
charakteru wyraznej lub domniemanej licencji czy zabezpieczenia badz ochrony przed roszczeniami w ramach praw

wlasnosci intelektualnej Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie opisuja

specyficzne srodowiska i pelnia I'ole ihistracyjna, Wyniki osiagane w innych srodowiskach operacyjnych moga bye

odmienne.

Lenovo ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informaeji przyslanych przez uzytkownika w dowolny sposob,

jaki uzna za wlasciwy, bez zadnych zobowiazaii wobec ich autora.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostaly wprowadzone wytacznie dla

wygody uzytkownika i w zadnym wypadku nie stanowia zaclicty do ich odwiedzania. Materialy dostepne na tych

stronach nie sa czcscia materialow opracowanych dla tego produktu Lenovo, a uzytkownik korzysta z nich na wlasna

odpowiedzialnosc.

Wszelkie dane dotyczacc wydajnosci zostaly zebrane w kontrolowanym srodowisku. W zwiazku z tym rezultaty

uzyskane w innych srodowiskach operacyjnych moga. sic znaczaco roznic. Niektore pomiary mogly bye dokonywane

na systemach bcdacych w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, ze pomiary te wykonane na ogolnie dostepnyc h systemach

dadza takie same wyniki. Niektore z pomiarow mogly bye estymowane przez ckstrapolacjc. Rzeczywiste wyniki moga

bye inne. Uzytkownicy powinni we wlasnym zakresie sprawdzic odpowiednie dane dla ich srodowiska.
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Informacje o przetwarzaniu wtornym

Lenovo zac ticca do odpowiedzialnego przetwarzania wtornego niepotrzebnych nrzadzeii informatycznych. Lenovo

oferuje roznorodne programy i uslugi pomocne przy takim przetwarzaniu. Wicccj informacji na temat przetwarzania

wtornego produktow Lenovo znajdziesz pod adresem:

http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling
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Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the

company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers

and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed ofby an industrial waste disposal

contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of

Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and

recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/

recycle/pcrecycle/. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and

recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is

provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, visit the Lenovo Web site at

www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental

sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the

methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Znaki towarowe

Nastcpujacc nazwy sa znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

Microsoft, Windows, Windows Vista oraz Internet Explorer sa znakami towarowymi grupy Microsoft.

Intel i Pentium sa znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Nazwy innych przcdsiebiorstw, produktow i using moga bye znakami towarowymi lub znakami uslug innych

podmiotow.
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Dodatek E. Restriction of Hazardous Substances Directive

(RoHS)

China RoHS
The information in the following table is applicable for products manufactured on or after March 1, 2007 for sale in the

People’s Republic of China.

Lenovo
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Turkish statement of compliance

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of

Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Turkiye EEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo uriinu, T.C. Qevre ve Orman Bakanligi'nm “Elektrik ve

Elektronik E§yalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullammimn
Sinirlandirilmasina Dair Yonetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.

EEE Yonetmeligine Uygundur.

© Copyright Lenovo 2009, 2010 31



32 ThinkPad USB Port Replicator with Digital Video - PodrQcznik uzytkownika





lenoi/o

PN: 57Y3921

Printed in China

(IP) P/N: 57Y3921


